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BcNchrc\cn wordt een inricluiniz \'oor het \ cr\aardii:cn \ an gccocxtiudecrdc

\oedsclprc)duLien. in het bij/ondcr worst. Deze inrichting onnat coextrusiemiddelen

r \ oor het \ ornicn \ an eon dooiiopcnde strong \ an ecu vocdselproduct w clke rondoni

\ t>or/ien ks \ dii een in hoofdzaak gelijkmatigc coUageenlaag. Daarbij oni\ at de

inrichting cen transportinrichting voor het transporteren \ an het \'oedselproduct alsmcde

niiddclcn \oor het toe\oeren \'an coagulatieniiddelen naar de \ ocdselproducten, terwiji

dcze dooi" de transportinrichting getransporteerd worden. De inrichting is \oorzicn van

10 ccn vcrdeclini ichting voor het vcrdelen van de streng van \ oedselproduct in losse

ccnheden. \ve!ke voor de transportinrichting is geplaatst en de transportinrichting om\'at

een Iransportorgaan dat \ oorzien is van dragers voor de losse eenheden vocdselproduct.

Tevens wordt een wcrkwijze voor het \'ervaardi gen van een gecoextrudeerd

15 \'oedselproduct beschreven.
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Ini ichting \oor hct v cia aardigeii \ an gecoexirudcLTdc \ (K^dselproducten. alsineJe

wcrkuij/c \ oor hci \ crvaardigen \ an ccn gecoextrudcerd \oedse! product

Dc ondcrha\ liic uiu inding heett bclrekkini: op ccn iiirichting \ oor hct vcrx aardiizcn van

gccocxtiudccrdc \ oed.sclproductcn, m hct bijzondcr worst, ten niinstc onivattcnde

cocxti usicmiddclcn voor het \ornien \ an ecn doorlopende streng van een

\'ocdscl product wclkc rondom \'oorzicn is \ an cen in hoofdzaak gclijkmatige

collagcenlaag: ccn transportinrichting voor hct transportcrcn \ an hct \ oedselproduct: en

nnddclen \ oov het toe\'oeren \ an coagulatiemiddelen naar dc \ oedse]productcn, terwijl

dczc door dc transportinrichting getransporteerd w orden.

Ecn dcrgchjke inrichting is bijvoorbeeld bekend uit de Internationale octrooiaanvrage

WO 98/161 15. De transportinrichting van deze inrichting omvat ecn neerwaarts

hcllcndc transportband \vaaro\'cr een continue geextrudcerdc (\\'orst)stieng wordt

bcwogcn. Boven de transportband zijn een aantal sproeimondstiikken geplaatst die

coagulatiemiddelen in de vorni van een pekeloplossing toevoeren naar en in contact

b]"engen met dc worststreng. De transpoilsnclheid die hicrbij v\'ordt tocgepast is

onge\'cer gclijk aan de snelheid \'an coextrusie en bedraagt onge\'eer 1 meter per

scconde.

Gccocxtrudcerde voedselproducten zijn producten waarbij gelijktijdig een

\ocdsclproducistrcng en ecn geli jkmatig daaromheen aangebrachte bckledingslaag

worden geextrudeerci. Deze bckledingslaag omvat gebruikelijk een collageengel die

vcTN olgens aan cen coagulatiebehandeling onderw orpen dient tc worden cm het w ater

uit dc collageengel te \-crwijderen en het collageen tc doen verharden en stabiliseren.

Ecn bckendc werkwijze om water uit de collagcenlaag te \'erwijdcren is door gebruik tc

makcn \ an droogtorens of -kamers. waarm de gecocxtrudecrde \ oedselproducten blooi

worden gcstcld aan warmtc om aldus het water uit de collagcenlaag te verdrijven.

Gcfiocmdc werkwijze is echter niet alleen zccr liidi"0\cnd en duur. n^aar ook encrgelisch

onaanlrekkclijk \'anwcgc dc noodzakcl
i
jkc verhittingsfasc die \'cclal gevolgd w'ordt door

ccn kocl.stap.
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Een andcre manicr om hct verwijdcrcn van water uit de collageengel te bewerkstelligcn

is door coagulaticmiddclen in de vorm van gcconcentreerdc zouioplossingen in contact

tc brcnizen met de coliagecnlaag. opdat door middel van osmose v;ater uit de laag vvordt

vcr\vi]dcrd. Dergelijke gcconccntreerde zoutoplossingen onnatten bijvoorbeeld

gcconccntrcerde natriumchloride-oplossingen.

De verwijdering van water uit de collageengel kan ook teweeg worden gcbracht door de

gel in contact te brengen met een oplossing die de pH van de collageengel verandert.

Hierdoor kan de w^ateropnamecapaciteit van de gel worden verlaagd zodat

dientenge\'olge water uit de gel wordt verwijderd,

Een stabilisatie van de collageenlaag kan bereikt worden door deze te cross-linken. Het

cross-linken van de collageengel wordt gebruikelijk bewerkstelligd door de toevoeging

van cross-lmk-middelen aan de collageengel, tijdens dan wel na extrusie daarvan.

Laatslaenoemde manieren om water uit do collageenlaag te verwijdercn onder

eebruikmaking van coagulatiemiddelen die in contact worden gebracht met de

collageenlaag. zijn bijvoorbeeld bekcnd uit WO 93/12660 en de eerder genoemde

aanvrage WO 98/161 15.

In WO 93/12660 wordt een werkw'ijze beschreven voor het ver\ aardigen van een

eecoextrudeerde worst, omvattende de stappen van het coextruderen van de worststreng

met de collageenlaag en het chemisch laten coaguleren van de collageenlaag onder

eebruikmakuig van een chemisch coagulatiemiddel en in afwezigheid van hctc lucht

droem^ Hiertoe wordt de gecoextrudeerde worststreng door cen zogenaamd verlengd

pekclhad gcleid. waarin coagulatie van de collageen plaatsvindt. In de in W^O 93/12660

toeeepa^tc mricluing wordt gebruik gemaakt van een spiraal vormige buis met een lengte

\ an 10 tot 50 m als pekelbad.

Nadelen \'an laatstgenoemde mrichting worden aangehaald in WO 98/161 15 en

onwatten het feit dat de worststreng als gevolg van ongel ijkmatige uitstrekkmg over dc



leiigtcncfuing een ongcliikmatiee dianicier \'cnoont. Bc>\cndien Nci.^chill cle v'erblijfiijd

in dc zoutoplossing o\ er dc lengte, heigccn ccn \'er>c[ul m unifornmcit \ an de

colhigecnonihulliiiii tot ee\olg hecft. Daarnaast wordl dc /ccr hepcrkic bcrcikhaarheid

\'an de \\ c>rstNirene a!s bczw aar geiiocnid.

5

Dc m WO 98/161 15 be^chi-e\eii uit\ inding hceU als doc! een innchting te \-erschatYcn

die de boxeneenoemde nadelen onderxangt. Echter, de mrichting \ olgens WO 98/161 IS

kcnt e\eneens een aantal belangrijke nadelen. Zo is de transportband en daarniee de

daaroverheen getranspoiteerde worst in geval \an processtoringen en ten behoeve van

K) onderhoLid nog immer nioeilijk bereikbaar. Bo\endien \ indt het contact tussen de

coagLdatie-iiiiddelen en de te coaguleren worst ongecontroleerd en onvoUedig plaats. Dit

w ordt \ eroorzaakt doordat de coagulaticmiddelen die door de sproeimondstukken

\ ersjireid worden slechts op de naar box'cn gerichte zijde van de w orst terecht konien.

BoN'cndien be\'inden de sproeimondstukken zicb slechts op een beperkt aantal

15 specificke lokaties. Te\ens zou de continue worststreng tijdens het doorlopen van de

bocht in dc transportband nioctcn ronddraaicn opdat een bewerking van de onderzijde

van de wc'rststi'eng plaats kan \andcn. Deze bewegmg is echter zecr ongecontroleerd en

zal met ot slechts in zecr bepcrkte ukUc, doch in elk ge\'al niet consequent, optreden.

Hicrdooi' kan met behulp \-an de bckendc inricining geen gelijkmatige x'ci'dehng van

20 coagulaticmiddelen ovei" de worst sti-eng en daarmcc geen toereikende coagulatie hiervan

gegai'andcerd worden.

De onderliax ige uitvmding beoogt bovcngenoemde nadelen op te heffen en \'oorzict

daai'ti^c in een inrichting N'olgcns de aanhef die gekenmcrkt wordt doordat de inrichting

25 \'Oorzien is \'an een \'erdcehnrichtmg \'oor het verdelen \'an dc streng \ an

x'ocdsclproduct in U^sse eenheden. v. clkc stroomopwaaits ten opzichte \an dc

trail sport mrichting is gc plaats! en dat dc transport inrichting eci] transportorgaan cm vat

dat N'oorzicn is van dragers voor de losse eenheden x'oedselproduct.

3f) hi dc inrichting \'olgcns de oiiderha\ igc uitvinding wordt dc streng \ an x'ocdNclprodact

in losse eenheden \'crdecld ahorens dcze wordt ondei"worpcn aan een
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ccui^Lilaticbchandcling. IIcl gcbruik van clcrgcliike losse ecnhcdcn niaakt ecn bcterc

controlc over de bcweging van deze eenhcdcn mogclijk, in vergelijking met een

continue streng. r3oor deze gecontroleerdc bewegnig kunncn de losse ecnheden, die

wordeii opgenonien in dragers, bovendien in hoofdzaak alzijdig en homogeen in contact

5 kojHcn mei de toegevocrdc coagulatiemiddelen. Doordat de streng van voedselproduct

relaliefkort na hct coextrudercn in losse eenhedcn wordt verdeeld. wordt voorts

verzckerd dat de losse eenheden elk een in hoofdzaak gelijke diameter bezitten.

Om dc coUageenlaag enigszins te doen versterken alvorens de streng van

If) voedselproduct n^et behulp van de verdeelinrichting in losse eenheden wordt verdeeld,

is de inrichting volgens de onderhavige uitvinding bij voorkeur voorzien van middelen

\'oor het toevoeren van voorbehandclings-coagulatiemiddelen naar de gecocxtrudeerde

streng van voedselproduct, vvelke middelen stroomopwaarts ten opzichte van de

\'erdeelinrichting zijn geplaatst.

15

Dergchjke middelen kunnen bijvoorbeeld een bad of goot omvatten. waardoor de

^jccoextrudeerde worststreng wordt voortbewogen en in contact u ordt gebracht met

coauulaiiemiddelen. zoals bijvoorbeeld een geconcentreerde nalriumchloride-oplossing.

20 In hei biizonder omvatten de dragers m hoofdzaak gootvormige elementen en hebben

deze een bewegingsrichting die zich dwars uitstrekt op hun lengteas.

in een dergelijke uitvoermgsvorm, worden de losse eenheden van \ oedselproduct bij

voorkeur naast elkaar, in clkaars \'erlcngde, liggend opgenomen in de dragers en

25 eveneens dwars op hun lengterichting x'oortbcwogen.

Met \ oordeel is de inrichtmg volgens de ondei-ha\-ige uitvinding tc\ ens voorzien van

een o\-erzeiinrichting, met behulp waarmee de losse eenheden m de dragers worden

ON'crgezet.

3f)



Ten bclioc\ e \ an de Jooiiaalbaarhcid \ an dc coaLZiilalicmiddelcn. onn attcn dc drapers

bi J \ ooi kcur gaas\ orniigc wandcn.

Oiii tc \x)Oi"komcii dat dc \ oedsLMproductcn uit de drager kunnen rollen dan wel dri]\'en.

5 oni>liiiien dc dragcrs in cen \'oordelige uil\'Ocrings\'orm dc vocdsclproducten

gixncndecls.

In cc!i x'oordcligc Liit\'oci"ings\XTrm zijn dc drager^ in hoofdzaak \ ollcdig atsluitbaar.

10 Hicrdoor w ordt x oorkonicn dat dc lossc ccnhcdcn \'an N'ocdsclproduct tijdcns het

transport uit dc dragcrs kunnen vallen. De afsluiting \'an de dragers kan bewerkstelligd

w orden door een losncenibarc dekscl die ondcrdeel uitmaakt van de drager. Een andere

niogeii jklicid is dat dc drager niiddels een \'aste afdckphiat wordt afgesloten.

\5 In een vx)orkcursuitvocringsvorni doorloopt het transportorgaan, althans gedecltelijk,

een /igzag-\ oi"mig trajcct. waarbij dc respect iev'cli jke deeitrajectcn zich ten niinste

gedecltelijk in \'crticale richting uitstrckkcn.

Dooi- lict al leggen \ an een dci'gelijk trajcct. kan in cen rclatief kicinc ruimtc gcdurendc

20 cen i-clatief 1 an gc belKuidelti jd een rclatief lange afstand worden algelegd. Bovendicn

wordt dooi" een deigclijk trajcct de bereikbaarheid win dc \'oedsclproducten aanzienlijk

\'crbeterd ten opzichtc \ an dc bckcndc inrichtingcn.

B]| \(-)orkeur is het trajcct zodanig dat de hoek tusscn een op- en neergaande baan en

25 \'ice \ ci"sa 45--7fi bcdraagt en bij \ oorkeur 60"" bedraagt.

lngc\'al \ :in een dcrgclijk trajcct zulien dc lossc ccnhcdcn \'an \ ocdsclproduct in dc

dragcrs opiiniaal gcrotccrd worden, zodat in hoofdzaak allc zijden \'an dc cenheden op

enig TTioiiient naar boven gci'iclu zidlcn zijn. Bo\'endicn blijft dc bereikbaarheid \'an de

,^'5 di'agcrs ir; dczc situatic optmiaal.
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Met voordecl z>jn dc dragcrs door m>ddcl van ecu slarrc koppcUng r.et het

iransportorgaan gekoppelcl.

,n het oeval dat hot transporto.gaan bovengenoemd z.gzag-vorn.g traject aflegt, hccft

s de starre koppeHng als voordecl dat de respectieveHjke dragcrs t.jdcns transport on. hun

as zullen draaien. Hierdoor zullcn de >n elkc dragcr opgcnomen voedselproductcn over

de bodem daarvan roteren zodat een gcHjkmat,gc vcrspreiding van coagulatiem.ddelen

over het buitenoppervlak deze producten verzekerd wordt.

,0 m een voordel.gc uUvoenngsvorm z,n de n.ddclcn voor het tocvoercn van

coagulatiemiddelen bovcn dc baan van de dragers geplaatst.

Zo-ds .n het bovenstaande reeds uUeen >s gezct. wordt door de gceontrolcerde beweg.ng

van de losse eenheden voedselproduct ,n de dragcrs verzekerd dat deze alzijd.g n.et de

„ vanaf de bovenz.jdc loegevoerde coagulatiemiddelen ,n contact konren.

Met voordecl z.,n de n.ddclcn voor het toevocren van coagulatien.ddelen zodanig

uugcvoerd dat de voedselproductcn door dc coagulatiemiddelen besprenkeld wordcn.

Door een dcruelnkc besprenkcHng kan een gehjkmatige verdehng van de

coagulafen.iddclen over dc bu>tenz,,de van de voedselproductcn bere,kt worden.

B, voorkeur omvatten de m.ddclen voor het toevocren van coagulat.em.ddekn

sprocimonclstukken.

Deze sproennondstukken kunnen bijvoorbccld gekoppeld z.jn n,et een terugvoerleidn.g.

zodat reeds versproeide en opgevangen eoagulatiem.ddelen mcerdcrc malen gcbru.kt

kunnen worden. huUen gcwenst. kunnen de sprocu^ndstukken onderhng op

verschillende .ocvoerle.durgen voor coagulat.emiddelen worden aangesloten. Aldus

.0 kunnen dc voedselproductcn ,n de transportmr.chting met mcerdere coagulat,en.ddelen

verschillende samcnstelHng nt contact worden gebracht. D,t kan van voordecl z.jn



oiii ccn iiplimalc coaeulatic \ an dc col kiucciilaag roiKioiii hcl \ ocdsclpioducl plaats tc

laUMi \ iikIl'ii. Ook kan biiN oorbccld aaii hot cinde \'an hct trajcct \'an hei iransportorgaan

ccn bchandclmg \ an hcl \ ocdsclprcvluct pkiatsx'nidcn. w aarbij bii\\H>rbcckl ongc\vcn>tc

Mnakcn of clTccicn, /oal.s bijxoorbceld kristah orining, die \ er00r2aakl wordcn door

5 coagLdaticniiddek gc neurrali.seerd w ordcn met een neutral i sat riem iddel zoals water.

In hct biizondci" strekkcii dc middelen \'oor hct loe\ocrcn \ an coagukuiemiddelcn zicli

in hootd/aak lui o\'cr dc lengie \ an de dragcrs.

H) Op de/c u i)/c u ordt er\ oor ge/orgd dat de in elkaar.s verlengde geplaatste k:)sse

cenheden \ oedsciproduct elk in x oldocnde mate in contact worden gehracht met een

bepaaldc hoc\'eelheid coagulatien^iddek

In ccn andci'c x'oordelige uit\ oerings\-orm om\ at dc inrichting een of meer houders \'oor

]s coagLdaticmiddcicn. w aarbij het traject \'an hct iransportorgaan zodanig is. dal de

dragers. althan.s gedcelieliik. door de een of meer bonders lopen.

Bij ccn dei'geiiike uit\oer]ngs\-o]-m woiden dc zich in de drager.s be\'indende

\oeciNclproLkiclen in de coagukitiemiddelen gcdompeld. Bij \'oorkeur worden bij een

20 dergeliike uii\oci*mgs\ cM-m \'an de inrichtmg dragcrs toegcpast die m hootclzaak

vol lech g atsluitbaar zijn,

De dragers kunnen aksluitbaar zijn door toe passing \ an ccn dcksel: een andcre

voorkeursmogehjkheid is dat de dragers met de open zijde kings een stationaire phiat

25 woixlen geleid. waarbij de plaat aks deksel fungeert.

Om le bev. erkstelligcn dat de collagcenlaag \-an de x'oedseiproducten met \'erschillendc

coagukitiemiddelen behandcid w orden. om\ at dc laatslgenoemde uil\ oerings\ orn:t \ an

lIc ini'iclUHig \(dgen^ dc onderha\ igc uit\inding ten min.^te twee luvaders. w.tarbii <^ic

m) liouders onderhne icn mmstc twee \'erschi I lendc coaeulaliemi^idelen bc\atten.
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Dc onderhavige uitvinding hectt levcns bclrekking op cen transportinricliting die

gesciiikt is voor locpass.ng in een innchting voor hcl vervaard.gen van gecoextrudeerde

voedsclproduclen volgens de onderhavige uitvinding.

De onderhaMge uitvinding heefl CN eneens betrekking op middclen voor het toevoeren

van coagulatieniiddclen naar de voedseiproduclen die geschikl zijn voor toepassing in

een inrichting voor het vervaardigen van gecoextrudeerde voedselproducten volgens de

onderhavige uitvinding.

Voorts heeft dc onderhavige uitvinding betrekkmg op een vverkwijze voor het

vervaardigen van een gecoextrudeerd voedsclproduct, in het bijzonder worst,

omvattende dc stappen van het coextruderen van een doorlopende slreng van een

voed,selproduct welke rondom voorzien is van een in hoofdzaak gelijkmatige

collagcenlaag; en het laten coaguleren van de collageengel onder invloed van

coagulatiemiddclcn. waarna het uiteindclijke gecoextrudeerde voedsclproduct verkregen

wordt.

Dcze werku ijze wordt gekenmcrkt door doordat de werkwijze voorts de stap omvat van

hot verdclen van dc strcng van voedsclproduct in lossc eenheden. alvorens dcze aan de

^(1 coagulatiebehandcling worden onderworpen.

Zoals in het bovenstaandc reeds uiteen is gczct. maakt het verdelen van de continue

streng van voedsclproduct in losse eenheden een betere hanteerbaadieid en

nauwkeuriger controle van dc bewcging daarvan mogelijk opdat een gelijkmatigc

25 versprciding x an coagulatieniiddclen over de collagcenlaag tewecg kan worden

iiebracht.

In het bijzonder oniv at bovensenocinde werkwijze voorts dc slap van hcl na dc

cocxtrus.estap onderwerpen \ an hcl % ocdselproduct aan een voor-

coagulat.cbehandcl.ng. waarbij de collagcenlaag in aanraking wordt gebracht met

voorbchanJelings-coagulaticmiddelcn.



r.>v>or niiddcl \ an ecn dcrgclijkc bchanJcIing kan. indicn ecucn.st. rccds cen bej^iaaldc

sieikic aan dc colkigeenlaag wordcti \crlccnck De sterklc van dc colkigccnlaag is hicrbi]

bi) \ ocM"kcLn" locrcikend x oor dc \ ci'dcling \ an hot \XK\lsclproducl m lossc cetilieden.

5 Bi] \ oorkcur u ordt de coUageenlaag ge\'ormd \ an collagcengcl waaraan droog

colkigccn IS iocgc\ ucgd. Dit drogc collagCLMi wordt met \ oordeel tijdcns hot

coex irudercn aan de collagecngel loegevoegd. In hei bijzonder heett dit dioge coUageen

cen \'e/elachtige structuiir.

]() Door de toe\ oeging van droog collageen aan de collageengcL w ordt hct percentage

di'oge stot-gehaltc in de coikigeenlaag, tijdens co-extrusie. \'erhoogd. Hierdoor kan het

drogen cn uitlKirden van de colkigeenkiag in cen kortere tijd plaats\ inden. De

loege\'oegde droge coikigecn\'czeIs nemen nict aliecn water op zodat de droogtijd

\'crkort w ordt. maar dragen door hun structuur bo\ endien bij aan de sterkte \'an de

IS Liitcindelijk te verkrijgen collagcenhuid rond het extrusieproduct. Het droge coHageen

kan aks zodanig aanwezig zijn in dc grondstoT \'oor de coUagcenkiag rondom het

\ocdseIproduct; cen andcre niogcHjkheid is dat droog colkigccn lijdens het

cv)C xtrusicpi"Oces aan de colkigccn gel wordt toege\oegd.

2^ Met \ oordee] oinx ai dc collageenkuig I'ondoni het tntcindeliike gecocxtriidecrdc

\ocdselpi"Ockict 6.5 tot \5 gew/.r colkigeen. bij \ oorkeur 7 tot 12 gew/zf. collageen en

met bijzonderc \ oorkcur 8 tot 10 gew/;r collageen..

In ecn voordelige uit vocringsvorm omvatten de coagulatiemiddelen een

25 carbonaatoplossing, cen rook vloeistok cen kaliumfosfaatoplossing of mengsels hicrvan.

\)c loepassing van dergelijke opiossmgcn blijkt cen snellerc \ociituitdrij vmg uit dc

colkigecngcl tot gevolg te hebbcn. Bij \'oorkcur omval de kahumfoskiatoplossing

dikahummonowatcrsiofrosf aat.

)
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l^ciisloUe liceft de ondcrhavigc uitvinding bctickking op ccn werkwijzc voor het

coaeuleren van dc coUagecnlaag van ecn gecocxtrudecrd voedsclproduct, wclkc

iicschikt is voor locpassing in een bovcngcnocmdc werkwijze voor hct vcrvaardigcn van

ccn gecocxtrudecrd voedsclproduct volgens dc ondcrhavigc uit\mding,

Dc ondcrhavigc uitvinding zal \n lict navolgende nadcr wordcn locgcHcht aan de hand

van de bijgcvoegde tekening, vvaarin:

fieuur 1 schematisch, gedeelteUjk in doorsnedc, een zij-aanzicht toont van een

gedeeUe van de inrichting voor het vervaardigen van gecoextrudeerde

vocdselproducten volgens dc ondcrhavigc uitviiuiing:

fieuur 2 schematisch een bovenaanzicht toont van de mnchtmg volgens figuur 1

;

figuur 3 schematisch een drager. zoals toegepast in de innchimg volgens dc

ondcrhavigc uitvinding, toont; en

fieuur 4 schematisch in doorsnedc een zij-aanzicht toont \ an een aantal dragers,

gekoppeld met een transportorgaan, waarbij in de dragers lossc eenheden

van vocdselproducten zijn opgcnomen.

Dc fieuren zijn zuiver schematisch en nict op schaal getekend. Met name zijn tcr wille

\ an dc duidelijkheid sommige dimcnsies slerk overdreven wecrgegeven.

In de fieuren 1 en 2 is een gedeclte van de inrichting 1 voor hct vcrvaardigcn van

eccoextrudeerde vocdselproducten volgens dc ondcrhavigc uitvinding getoond. Deze

inrichlins omvat - nict in dc figuur getoonde - cocxlrusicmiddclen voor het vormcn van

ccn doorlopende streng van een voedsclproduct welke rondom voorzien is van een in

hoofdzaak gclijkmatigc coUagecnlaag, Deze continue streng wordt vervolgens met

bchulp van ccn - met in de figuur getoonde - verdcelinrichling. of krimperwicl, in lossc

eenheden vcrdceld. Hen krimperwicl omvat ccn \\ \c\ dat langs dc omlrck daarvan

voorzien is van ccn aantal uilstckende clcmcntcn. Dc continue streng van

\ ocdselproduct wordt langs dc omtrek van het krimperwicl gevoerd en dc uitstckende

clcmcntcn grijpen aan op dc streng en klcmmcn deze af. opdat de eenheden van elkaar
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v. tM'dcn gochcidcn. Hici bi] /al dc onihullini: - c>f laL:ccnlaaL: - m dc mccstc ecx allcn

tcr plaatse aan elkaar hcclucn.

Oin dc col laiicenkuig enigszins tc doen \'ci*stcrkcn aK orcns de sii-enLi \ an

\ oedsclproduct met bchulp van hct krimperwiel in iosse cenheden u ordt \ erdceld. kan

dc inricluing voorzicn zijn \ an niiddclcn voov hel toe\-ocrcn \-an x ooibchandeHngs-

coagulaiiciniddclen naar de gecoextrudcerde streng \'an N'ocLlsclproduct. Deze middelen

zijn tiisseii de cocxtrusicmiddclen cn dc \erdccliniichting gcplaatst en zijn nict in dc

figuur \\ ecrgcgc\ en.

Nadat de continue streng van voedselproduct in losse eenhcden is veideeld, worden

deze losse cenheden met behulp van een ox'crzetinrichting 3 o\'crgezct in dc

tiansportinrichting. Hierbij worden dc losse eenhcden voedselproduct gebruikclijk door

niiddel \'an een scheppende beweging overgezet in dragers 4 \ an dc ti-ansportinrichting.

Dc drager> 4 \ an de transportinrichting zijn gekoppeld met een transportorgaan 5. Dit

transportorgaan kan bijvoorbceld een ketting om\'atten: andei-c. \'oor de vakman

l)ckendc- uit \\")erings\'ormen \'an hct transportorgaan zijn \'anzcltsprckend ook mogelijk.

Dc uit\'oering \'an dc respcctic vcli jke dragers is nader toegelicht in dc figuren 3 en 4.

Zoais duidclijk getoond ni figuur 3. omvat dc drager 4 een goot\'ormig element dat in

lioofdzaak gaas\'ormigc w andcn om\'at. Atliankehjk van dc Icngte van dc dragers,

zullen in eike drager een of nicer losse cenheden 2 \'an voedselproduct worden

opgenomen. Door de vorm zullen de dragers de losse eenhcden voedselproduct

grotendccis omskiiten. hi de in figuur 3 getoondc uit\-ocrings\ orm on:ivatten de

uiteinden \ an de drager dichtc wanden; deze kunnen echter ook gaasx'ormig zijn

iiitgc\ ocrd. !iog mccr zckcrhcid te bicLlcn tegen hct ongcucnst uit\*allen of -drijven

\ an dc losse eenhcden \ ocdsclproduct, kunnen dc dragers of kan dc inrichtmg zodanig

/ijn uitge\-oerd dat dc dragers in hoofdzaak afsluitbaar znn. HicrKx^ kunnen de dragers 4

elk voorzicn zijn \ an een - met in de figuur getoondc - hxsnecmbare dekscl die

bijvoorbceld scharnierend is vcrbcMidcn met dc dragci", Hen andcre mogclijkhcid is dat
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dc dragers ti|dcns transport ondorccn - niet in dc figuur gcloonde - statioiiairc plaat

worden dcKirgcvoerd, waarbij dc/.e plaat als alsluiting van dc dragers dicnl,

Dc dragers 4 zijn aan o\ nabij liun uiteindcn gckoppeld met een transportorgaan 5. In de

5 in liguLir 4 get(3onde uitvoeringsvorm zijn de dragers door middel van een starre

\'ei-bindmg aan wcerszijdcn met een transportorgaan 5 verbonden. Bij beweging van bet

transportorgaan bewcgen de dragers 4 in de richting die zich dvvars uitstrckt op bun

lengteas.

10 ZoLils duideHjk vvecrgegeven in figuur 1 doorloopt het transportorgaan, althans

izedeeltebjk, een zigzag-vormig traject, waarbij de respectievelijke deeltrajecten zich ten

minste gedeeltebjk in \'erticale richting uitstrekken. Door cen dcrgehjk traject kan in een

reiatief kleine ruimte een reiatief grote afstand worden afgelegd. Box endien zijn de

draizers met de losse eenheden steeds gocd bereikbaar in het geval van onderhoud en/of

\5 stormgen. Dm dit traject te bewcrkstcUigen, worden de Iransportorganen 5 met de

drapers 4 o\'er gcleide-elemcnten 7 geleid. Na het doorlopen \ an het zigzag-vormige

traject worden de lussc eenheden \-oedsclproduct met bchidp \'an Uvec met clkaar

samenv/ei-kcndc gelcide-elcmenien 8 uit de dragers 4 ge\'oerd en tcnslotte afgcvoerd bij

lossingsstation 9.

20

Hen bijzonder gunstige situatie woixlt bereikt wanneer het traject zodanig is dat de hoek

tussen de op- en neergaande baan en vice x'crsa 60^^ bedraagt. Dit wordt nader toegeiicht

in figuren ! en 4. Hierbij zullen de losse eenheden 2 in de dragers 4 optimaal geroteerd

uoixicn. zodat in hooldzaak alle zijden \'an de eenheden 2 op enig moment naar hoven

25 gericht zullen zijn. Bovendien blijft de bereikbaarheid \'an de dragers m deze situatie

optimaal.

Met is natuurlijk ook mogehjk om de dragers 4 volgens een andere traject of in een

andere hock te geleidcn. Een \crandei-ing \'an het aantal graden die de hoek maakt heeft

:^.() \ anzeltsprekend ge\'olgcn \ oov het aantal tmiwentel mgen van dc losse worsteenhedcn.
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i;>c ini iclUinL: 1 is [cncmn \oor/icn \ aii iiiKlJclcn \ ooi- hct ioc\ ocic;i \ an

Loaeulaucniiddclen naar dc xoed.sclprodacten. Ilmam]! dc/c door de iransj^omnrichliirj

uctrans]x>i'lcci"d vs'oidcn. In dc in fiiiuur 1 iictoondc uu\ (>crinL:s\'orni onn alien dc/c

iniddclcn ccn jMaai 10 \'oor/.icn \ an op>iaandc randcii. waarbij dc lx)dcni \ an dc plaal

5 \ oorzien \ aii pertoi alies 1 1 en w eike ben en de baan \ an de dragers i> geplaatst. Door

toe\'oer \'an coagulaticniiddelen aan de plaai 10 zuUen deze o\er de dragers 4 en dc

daarin opgenonicn losse eenheden worden \'ersproeid.

Dc tocgc\ oe]"de coagulalicniiddelen kunncn na gebiTuk worden opgc\ angcn en \'ia

10 tcrug\ oer]eiding 1 6 naar de plaal 1 0 worden teruggCN oeid.

Wanncer hct gewensl is oni xerschillende eoagulalieniiddclen in coniact le laten komen

mcl de collageenlaag van de losse eenheden voedselproducl, kiinnen de/e gelijktijdig op

verschillendc phialsen worden toegevoerd. Hiertoe is de plaal 10 in ecn \ oordelige

15 uii\'oerings\'orni \'Ooi'zien \'an scheidingswanden 13 en aldus \'erdeeld in

eomparlinienien 12. welkc aangeduid z:]n ni figuur 2. Door de \ crschillcncic

eoniparliineiuen 12 elk \ an ecn andei" coagulatiemiddel le voorzien, worden deze

gelijklijdig (^p \'crschil!cnLlc posilie^ loege\ oer*.l. VanzeirsprekenLl i,s hei ook niogeiijk

oni in phials \'an coagulaliemiddelen, andcre x'loeisiotYen. zoals bijxoorbeeld waler. te

20 \'erspreidcn.

Andere iiit\oe]"ings\*ormen win bo\'engenocnide middclcn zijn naUuuiijk ook mogclijk.

Zo kan. ni plaals van bovengenoemde drukloze verdebng van coagulaliemiddelen. ook

gebruik worden geinaaki \'an onderdruk werkende sproeimondstukken . Door de

25 u^cpassing \ an dergelijke sproeimondslukken kan een bctcre \ersprciding \'an de

eoagnlaiiemiddelen bereikt u orden. Door \ erschilleiKle sproeimondslukken op

\ ei'schillende tocxoerlcidrngcn aan te sluiien. kunncn \ erschil Icnde coagulalieniiddclen.

of andere xiocistoflen. \ ersproeid worden.

:^() \\cn andere luanieroni de eoagulaticnuLldclcn in ccMitaci ic bivngen mcl de losse

ccnlicdcn \ oclIscI produel dooi' dc iniMcluing 1 te \ oni /icn \'an ecu i>t' nicer houdci's 14
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\()or coagulalicnitcldelen. waarbij hc\ trajccl van liet transi:iorlorgaan 5 zodanig is, dat dc

dragcis 4, allhans gedeeltelijk, door de cen o\ ineer tioudcrs 14 lopen.

l.)e dragcrs 4 met de kxssc ceniieden 2 uorden in dit gcval dus in de houders 14 met

5 coagulatieniiddcl gcdonipeld. Een dcrgelijkc houder 14 is in figiuir 1 met onderbroken

iijn aangcgevcn. Door meerdere houders met \ erschillende coagulatiemiddelen in de

inrichting le plaatsen kunnen de losse eenheden 2 ook met verschillende middelen in

contact worden gebracht.

10 De uerking van de inrichting voor het vervaardigen van gecoextrudeerde

voedselproducten 1 volgens de onderhavige uitvinding is als volgt. AUereerst vvordt een

doorlopende streng \ an een voedselproduct, welke rondom voorzicn is van een in

hoofdzaak gelijkmatige collageenlaag. gecocxtrudeerd met behulp van de daartoe

aanwezige coextrusicmiddelen. Ter verkorting van dc droog- en uithardingstijd daarvan,

15 kan een bepaalde hoe\'eelheid droog collagecn aan de collageengel worden toegevoegd.

Dit droog collagecn kan reeds in de grondstof voor dc collageenlaag aanv/ezig zijn. F:en

andere mogehjkheid is dat droog collagecn tijdens coextrusie aan dc collageengel v/ordt

toegcN'oegd. Door de \ ei"hoging van de lioevcelheid collagecn \n dc collageenlaag kan

tc\ cns dc sterkic hier\-an verhoogd worden. Atliankelijk van de sterkte van de

20 collageenlaag na coextrusie. wordt dc continue streng van voedselproduct behandeld

met coagulatjemiddelen, alvorens de sti*eng met behulp van een verdeelinrichting in

losse eenheden wordt \'erdeeld. Dcze eerste behandeling met coagulatiemiddel kan

bijvoorbeeld worden uitgevocrd met een gcconcentreerdc natriumchloride-oplossing.

Nadat de streng vcr\ olgens met behulp van dc verdeelinrichting. \cclal een

25 krimpcrwicL in losse eenheden 2 is \'crdecld, worden dcze met behulp van een

oxerzetm rich ting 3 in rcspccticveliike dragei\s 4 o\'ergebracht.

Albankeliik van de Icngten van de drager 4 en de losse eenheden 2 wordt bcpaald

hoc\ ccl eenheden 2 in cen drager 4 worden opgenomen. De losse eenheden 2 worden

30 gcbi-uikelijk ni clkaars lengtcnchting in dc dragcrs 4 gcphiatst. W^rwilgcns worden de

lossc eenheden 2 m dc drager^ 4 getranspoi tecrd o\ ei" een bcpaald ti"aiect. terwiji



-\5-

coaguIatiemiLldelen worden toegc\'oerd. Dcze coagulatiemiddelen kunncn \erschillende

oplossingen onn'atten, zoals bijvoorbeeld een natriumchloride-oplossing, doch

oni\ attLMi bij \ oorkcur cen carbonaatoplossing, cen rook\ locistof, ccn

ka!iunifosfaaiopiossing of mengsels hiervan. Met bijzonderc \ oorkeLir onn atten dc

coagulatiemiddelen dikaliummonowaterstoffosfaat. Onder invloed \an de

coagLilatiei-niddeien wordl door middel \ an osmose water uit de collageenlaag

\er\\'ijderd, opdat deze droogt en uithardt. Na het doorlopen van hei traject vvorden de

losse eenheden 2 uit de dragers 4 verwijdcrd en vervolgens afgevoerd.
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Conclusies:

, .
mnclu.ng voor het vcrvaardigcn van gccocxt.udeerdc voedselp.oductcn, .n hct

bij/onder worst, ten minste omvattende;

. coextrus.emiddelen voor het vormcn van een doorlopende streng van een

voedselproduct welke rondom voorz.en ts van een n. hoofdzaak geHjknKUige

colla2eenlaag;

. een^transportinrichting voor het transporteren van het voedselproduct; en

- middelen voor het toevoeren van coagulatiemiddelen naar de

voedselproducten, terw.jl deze door de transportmrichtuig getransporteerd

worcien,

,,et het kenmerk dat de inrichtu.g voorz.en ,s van een verdeel.nrichtn.g voor het

vcrdelen van de streng van voedselproduct ,n losse eenheden. welke stroomopwaarts ten

opz.chte ^ an de transporfnr.chtn.g -s geplaatst en dat de transport,nr,cht.ng een

,-ansportorgaan on.vat dat voorz.en ,s van drage.s voor de losse eenheden

voedselproduct.

. mncht.ne voleens conclus.e 1 . met het kenn.erk dat de inr.cht.ng .s voo.-zien van

n.ddelen voor het toevoe.en van voo.-behandelings-coagulatie,..ddelen naar de

gecoext.-udeerde streng van voedselp.'oduct. welke nnddelen st,-oo..opwaarts ten

opzichte van de ve.-deelin.-.chting zijn geplaatst.

, inncht.n. vol.ens conclus.e 1 of 2. met het kenme.-k dat de dragers in hoofdzaak

oootx orm.ge ele.nenten omvatten en een bewegingsricht...g hebben d.e zich dwars

uiisirekl op hun Icngteas.

4. Inr.cht.ng volgens een of .neer van de co..clus,cs 1 -3. met het kenme.-k dat de

di-aeei-s gaas\'ormige wanden onivalten.

5. lnr,cht,ng volgens een of meer van de conclus.es 1-4. .net het ke,t..e,k dat de

dra-crs de n oedselproducten grotendeels omsluiten.
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(^. Ini ichtiiii: \ olgcn.s ccn of nicer \ an dc concluMcs l-.^. met hei kennierk elai de

di'ciizers m hoofii/aak \ oliedig afsluiibaar /ijn.

T. Innchung \ olgcns ceii of rneer van de conclusie.s 1-6. niet het kennierk dat het

5 tran.sportoreaan. althans gedeeltelijk, een zigzag-\'ormig traject doorloopt, \\ aarbij de

respeetiex'clijke deeltrajeelen zich ten minste gedeeltelijk in \ erticale richting

Liiislrekken.

8. Inricluing \ olgens conclusie 7, met het kenmeik dat het tiaject zodanig is dat de

!() hoek tussen een op- en neergaande baan en \ ice versa 45-75^ bedraagt.

9. Inidchting \'olgens conclusie 7 of 8. met het kenmerk dat het traject zodanig is

dat de hoek tussen een op- en neergaande baan en \'ice versa 60^ bedraagt.

]S 10. hirichtmg x'olgens een of meer \'an de conclusies 1-9, met het kenmerk dat de

dragcrs door n^iddel van een starre koppeling met het transportorgaan zijn gekoppeld.

1 1 . Inricluing volgens een of meer \'an de conclusies 1-10. met het kenmerk dat de

niiddelen voor het toevoeren \ an coagulatiemiddelen bo\'cn de baan \'an de dragers zijn

20 geplaatst.

] 2. Inricluing volgens een of meer van de conclusies 1-11. met het kenmerk dat dc

nnddelen \C)or het toe\ oeren van coagulatiemiddelen zodanig zijn uugevoerd dat de

\ oedselproducten door de coagulatiemiddelen besprenkeld worden.

25

13. hinchting volgens een of meer van de conclusies 1-12. met het kenmerk dat de

middelen \ c)or het tocx'oeren \'an coagulatiemiddelen sproemiondstukken om\'atten.

14. Inricluing \-olgenN een of meer der conclusies 1 1-13. mci het kenmeil: dat de

middelen \ oor hcl toe\ (>eren \-an coagulatiemiddelen zich in hoofdzaak uitstrekken ovei-

lem:le \ an de draizers.
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15. Innchtmg volgcns ccn of mecr van dc conclusics 1-14, met het kenmerk dat de

ini ichling ccn of meer houdcrs voor coagulaticniiddclcn omvat, waarbij hct trajcct van

het transportoi-gaan zodanig is, dat dc dragcrs, althans gcdccltcli)k. door dc ccn of nicer

houdcrs lopcn.

5

16. Inrichting volgens conclusie 15, met het kenmerk dat deze ten minste twee

houdcrs omvat. waarbij de houdcrs onderling ten minste twee verschiUende

coagulatiemiddclen bevatten.

10 17. Transportmrichtmg geschikt voor toepassing in ccn inrichting volgens ecn of

meer van de conclusies 1-16.

IS. Middelen voor het toevoeren van coagulaticmiddelen naar de voedselproducten

ecschikt voor toepassing in een inrichting volgens cen of meer van de conclusies 1-16.

15

19. Wcrkwi]zc voor hct vcrvaardigcn van ccn gccoextrudeerd voedseiproduct. in het

bijzonder woi'St, omvattende de stappen van:

- hct cocxtrudcrcn van een dooiiopende streng van ccn voedselproduct welke

rondom voorzien is van een in hoofdzaak gelijkmatigc collageenlaag: en

- het onderwerpen van de collageenlaag aan cen coagulatiebehandeling onder

in\ioed \'an coagulatiemiddclen, waarna het uiteindelijke gecoextrudeerde

\ oedselproduct verkregen wordt,

met hct kenmerk dat de werkwijze voorts de stap omvat van:

- het vcrdclcn van dc streng van voedselproduct in losse cenheden, alvorens deze

aan de coagulatiebehandeling worden onderworpen.

20. Wcrkwiizc \'olgens conclusie 19, met het kenmerk dat de werkwijze voorts dc

stap om\ at \-an:

- het na dc coextrusiestap onderwerpen van het voedselproduct aan cen voor-

coagulaticbehandelmg. waarbij de collageenlaag m aanrakmg wordt gebracht

met \ ooi-behandclings-coagulatiemiddelen.
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W'ei kw ijze \ ol Liens cimclasie 19 of 20, met het kenmerk dcii do collageenlaaiz

ge\'oi"md wordt \aii collagecnge] waaraan droog col lageen is toege\oegd.

5 22, W'crkwijze \ olgens comnclusie 21, met het kenmerk dat hct droge coUageen

iijdeiLs hct coextrtideren aan dc collagcengel wordt toege\'oegd.

23. W'crkwijze \ olgens concliLsie 21 of 22, met het kcnnierk dat het droge collageen

ecu \ ezelachtige striictLiur heeft.

10

24 Werkwijzc volgens cen of mcer van dc conclusies 19-23. met het kenn:ierk dat

de collageenlaag rondom het uiteindelijke gecoextrudeeixle voedselproduct 6,5 tot 15

ge\v.9r collageen omvat.

\5 25, Werkwijze \'olgens een of mcer \'an de conclusies l^'-24. met het kenmerk dat

de collageenlaag rondom het uilemdelijke gecoextrudeerde \ oedselproduct 7 tot 12

gc\\'//r collageen omvat.

26. Werkwijze \ olgens een of meer \ an de c<")nclusies 19-25. met hct kenn:ierk dat

20 dc collageenlaag rondom het uiteindelijke gecoextrudeerde voedselproduct 8 tot 10

ge\\'/,r collageen om\'at.

27. Wcrkw ijze \ olgens een of mcer \ an dc c<3nclusies 1^^-26. met het kenmerk dat

de coagulaticmiddelen een carbonaatoplossing, een rookvloeistof. een

25 kaliumfosfaatoplossmg of mcngsels hiervan om\'atten.

28. Wcrkwijze \ olgens cen of meer van de conclusies 19-27. nun het kenn:ierk dat

de coaeulatiemiddelen Uikaliummonowaterstoffosfaat onn atten.
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29. Werkwijze voor het coagulcrcn van de coUagccnlaag van cen gecoexirudcerd

voedsclproduct, geschikt voor locpassing in cen wcrkvvijzc volgcns cen of nicer van dc

conclusics 19-28.

30. Tocpassmg \'an droog collagecn in cen werkwijze volgcns ecn of mcer van de

conclusics 2 1 -28.
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